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Doel 
Hoe te handelen als ouders, kinderen en teamleden in Coronatijd. 
Praktische afspraken: 

• We volgen de landelijke richtlijnen van het RIVM:  

- Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen. 
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 
- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
- Schud geen handen. 
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

• Advies: na schooltijd zo veel als mogelijk thuis werken  

• Onder schooltijd geen andere volwassenen dan de teamleden de school in behalve 
personen waarvan het noodzakelijk is dat ze naar binnen gaan. Te denken valt aan 
afspraken met monteurs, onderwijsondersteuners, stagiaires. Bij twijfel contact opnemen 
met Ronald.  

• Overleggen met meer dan 4 personen gaan via Teams. Indien er geen mogelijkheid bestaat 
om voldoende afstand van elkaar te houden vinden overleggen met minder dan 4 personen 
ook via Teams plaats. Dit geldt ook voor MR en OR bijeenkomsten.  

• Oudergesprekken vinden bij voorkeur na schooltijd plaats.  

• Vieringen gaan in de huidige vorm niet door en voldoen aan de gestelde eisen.  

• Laptops worden dagelijks gereinigd  

• Ventilatie is gemeten en in orde. We gebruiken ons gezonde verstand. Geen algemene 
afspraak. Ventileer bij voorkeur wel extra in de pauzes.  

• Regelmatig handen wassen in de groep. Geen handgel gebruiken maar zeep.  

• Koffie en thee drinken (Blijf zoveel mogelijk binnen je eigen 
afdeling (onderbouw/middenbouw/Joeswerd). Wellicht dat we op die manier besmetting 
tussen collega’s en sluiten van hele school of locatie kunnen voorkomen)  

• Kinderen en personeel van beide locaties zoveel mogelijk gescheiden houden. 
 
Hygiëne:  

• Alle kinderen wassen bij binnenkomst hun handen. Ook na wc-bezoek, buitenspelen enz. 
We gebruiken papieren handdoekjes: deze worden in de papierbak gegooid.  

• Nivo: komt twee keer per dag de toiletten schoonmaken. Leerkrachten maken hun bureau 
schoon met hygiënische doekjes.  

 
Brengen en halen  kinderen: 

• Ouders van de groepen 1 t/m 4 brengen de kinderen bij de eigen deur van het lokaal. 

• De kinderen van groep 5, locatie Slenk, komen zelfstandig naar school. 

• De kinderen van locatie Joeswerd komen zelfstandig naar school. 

• De kinderen van locatie Slenk worden gehaald op het schoolplein.  
 
 



 

Diverse scenario’s bij besmetting Corona: 
a) Leerkracht heeft Corona en er is geen vervanging: 

Mochten de kinderen thuis moeten blijven i.v.m. afwezigheid van de leerkracht dan 
hanteren we de volgende werkwijze, mits de leerkracht niet (te) ziek is:  
- De directie deelt via een spoedbericht de afwezigheid van de leerkracht.  
- De leerkracht plaatst zelf in Mijn School een bericht over de te maken taken. (voor de 

groepen 3 t/m 8).  
- Voor alle groepen is de leerkracht tussen 9.30-10.30 uur en 13.30-14.30 uur op de lange 

dagen via Google Classroom beschikbaar voor persoonlijk contact, vragen en eventueel 
instructie. Kinderen kunnen daar gebruik van maken, maar dat hoeft niet. Het kan ook 
zo zijn dat de leerkracht contact opneemt omdat hij of zij zelf graag contact met een 
leerling wil.  

- Op woensdag en vrijdag is er alleen contact tussen 9.30 en 10.30 uur.  
b) Mochten de kinderen thuis moeten blijven i.v.m. ziekte, quarantaine o.i.d. dan hanteren we 

de volgende werkwijze:  
-  De leerlingen van alle groepen kunnen via onderstaande websites terecht bij hun eigen 

werk en daarmee verder aan de slag.  
- Bij kortdurende afwezigheid kan de leerling zelfstandig verder met het eigen werk.  
- Bij langdurige afwezigheid (meer dan een week) zal de leerkracht contact opnemen om 

persoonlijk door te spreken welke taken er te maken zijn. Let wel: Het gaat niet lukken 
om zowel instructie te geven aan de groep en ondertussen via Google classroom aan 
kinderen thuis.  

c) Als een ouder Corona heeft, dan melden we anoniem bij de andere ouders van de 
betreffende groepen.  

 
Taken en opdrachten:  
Leerlingen van groep 1/2 krijgen geen werk van school. Uiteraard kunnen zij wel 
gezelschapspelletjes spelen en elke dag voorgelezen worden.  
 
Leerlingen van groep 3 & 4 kunnen thuis de volgende opdrachten doen:  
- www.squla.nl - via MOO eigen taken van rekenen*  
- via MOO veilig leren lezen - www.tempotoets.nl  
- 30 minuten lezen per dag  
 
Leerlingen van groep 5 kunnen thuis de volgende opdrachten doen:  
- www.spellingoefenen.nl  
- www.squla.nl  
- via MOO eigen taken van rekenen*  
- via MOO nieuwsbegrip  
- www.9-box.net  
- www.tempotoets.nl  
- 30 minuten lezen per dag  
 
Leerlingen van groep 6,7 en 8 kunnen thuis de volgende opdrachten doen:  
- www.spellingoefenen.nl  
- www.squla.nl  
- via MOO basistaken van rekenen ( 1 per dag)  
- via MOO eigen taken van rekenen *  
- via MOO nieuwsbegrip  
- www.9-box.net  
- www.tempotoets.nl  
- 30 minuten lezen per dag  
- Werken aan eigen taken bij rekenen kan zéker 30-45 minuten per dag.  

http://www.tempotoets.nl/
http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.squla.nl/
http://www.9-box.net/
http://www.tempotoets.nl/
http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.squla.nl/
http://www.9-box.net/
http://www.tempotoets.nl/


 

 
De benodigde inloggegevens heeft u kind meegekregen van de leerkracht. Op MOO inloggen kan 
alleen in Chrome. Mocht dit niet lukken is het raadzaam een incognito venster te openen door 
rechtsboven op de drie bolletjes te klikken. Kies vervolgens incognito venster. Voor rekenen 
kunnen de kinderen de tip onderaan de taak of bij de les bekijken voor hulp. Mocht het niet lukken 
om in te loggen kunt u contact opnemen met de leerkracht. Die kan in overleg met de ICT-er (Mark 
Miedema) een oplossing zoeken.   

Informatie voor ouders/verzorgers 
 
Voor  de verschillende scenario’s hebben we standaard ouderbrieven. 
Ouder Covid, kind niet  
  
Beste ouders van groep ....,  
   
Een leerling van groep ..... gaat samen met zijn ouders in quarantaine. Betreffende leerling heeft 
zelf nog geen klachten maar bij één van de ouders is Corona geconstateerd.   
   
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
   
Met vriendelijke groet,  
   
Ronald Middelbos  
  
  
Leerkracht testuitslag nog niet binnen, geen vervanging 

Beste ouders van groep …..,  
   
…............is vandaag getest i.v.m. mogelijke corona gerelateerde klachten. Er is helaas nog geen 
uitslag. De kinderen zijn morgen vrij aangezien er geen vervanging beschikbaar is. In principe 
krijgen de kinderen morgen thuisonderwijs. Indien er laptop nodig is, dan kunnen de kinderen die 
voor 8.30 uur op school ophalen.  
   
Met vriendelijke groet,   
   
Ronald Middelbos   
  
  
Leerkracht Covid, geen vervanging  
Beste ouders van IKC de Rietzee,  
  
Ondanks alle maatregelen die we op school en in de privésfeer getroffen hebben, is er helaas toch 
bij één van de medewerkers Corona geconstateerd. Het gaat om de leerkracht van 
groep …....... op locatie …....... Ze heeft vooralsnog milde klachten.  
  
Na contact te hebben gehad met de bestuurder van de VCOG en met inachtneming van de laatste 
richtlijnen van de GGD en het RIVM is er besloten dat …............. in isolatie gaat.  
  
De rest van de collega’s van beide locaties hebben vooralsnog geen klachten en blijven aan het 
werk.  
  
De kinderen van groep ............. kunnen naar school. We gaan z.s.m. op zoek naar een oplossing 
om ............ te vervangen. Mocht er geen vervanging zijn, dan krijgen de kinderen thuisonderwijs. 
Zodra er een oplossingen gevonden is, zullen we de ouders daarvan berichten.  



 

  
Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u bij mij terecht.  
  
Ik hou u op de hoogte van de ontwikkelingen.  
  
Met vriendelijke groet, namens het team van IKC de Rietzee 
 

Ronald Middelbos, schoolleider. 

 

Overig 
 
 

 


